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WPROWADZENIE 
 

Głównym celem zadania pn. MoGe była poprawa jakości i poziomu życia osób 
60+ dla godnego starzenia się. W jego założeniu, w ciągu 6 miesięcy  80 osób 
starszych o różnym stopniu samodzielności w 4 gminach woj. łódzkiego skorzy-
stać miało z usług ekspertów gerontologii, psychogeriatrii, rehabilitacji, fizjotera-
pii, e-zdrowia. Odbyło się 8 spotkań animacyjnych – po 2 w każdej lokalizacji, 
z udziałem seniorów, lokalnych liderów  i przedstawicieli działających na rzecz 
osób starszych organizacji i instytucji samorządowych. Celem były rozmowy do-
tyczące tworzenia warunków dla rozwoju systemów wsparcia działań na rzecz 
samopomocy i samoorganizacji osób 60+ na wsi. W wyniku przygotowań i roz-
mów ze środowiskami lokalnymi 118 osób 60+ (o 38 osób więcej, niż zakładano) 
miało możliwość otrzymania indywidualnej diagnozy stopnia zaawansowania 
procesu starzenia się ich organizmu. Uczestnicy dowiedzieli się, jak mogą samo-
dzielnie łagodzić pewne negatywne konsekwencje związane z wiekiem, dla za-
chowania sprawności i niezależności, oraz jak motywować do tego innych i wyko-
rzystać tę wiedzę w przyszłości. Seniorzy mogli zdecydować, z jakiej porady spe-
cjalistycznej skorzystają, a więc liczba udzielonych przez ekspertów porad nie 
jest jednakowa. 
Celem projektu było również upowszechnienie rekomendacji dla powiatu i zdia-
gnozowanie niezbędnych  kierunków interwencji w obszarach rozwoju prozdro-
wotnych usług społecznych na wsi, w oparciu o elementy gerontoprofilaktyki. Za-
łożeniem realizatorów zadania miało być również przyczynienie się do zwiększe-
nia dostępności oraz podniesienia jakości i poziomu usług społecznych na wsi; 
wzmocnienie wsparcia dla osób 60+, które chcą podjąć działania  na rzecz sa-
mopomocy jako wolontariusze; tworzenie warunków rozwoju lokalnych systemów 
wsparcia, umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku starszego po-
trzeb. W dalszej części publikacji opisane zostaną szczegółowo efekty wszyst-
kich podejmowanych działań, a przede wszystkim wnioski z 4 zorganizowanych 
w poszczególnych gminach spotkań   „Dzień dla zdrowia 60+”. 
Publikacja podsumowuje przebieg i analizę prowadzonych działań we wszystkich 
lokalizacjach: Czarnocinie, Moszczenicy, Lgocie Wielkiej (Krępa) i Sulejowie. 
 
W oddzielnym załączniku przygotowane zostały indywidualne  analizy specjali-
stów edukacji cyfrowej dla poszczególnych gmin, w których odbyły się spotkania. 
Posłużą one lokalnym instytucjom i organizacjom do zaplanowania dalszych 
działań i podjęcia stosownych kroków w celu wzmocnienia właściwych obszarów 
interwencji, a także wykorzystania sformułowanych rekomendacji – tych specy-
ficznych oraz generalnych, odnoszących się do wszystkich gmin, które współpra-
cowały przy realizacji projektu. 
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I. Jakie potrzeby wskazywały na konieczność wykonania  

zadania; opis ich przyczyn oraz skutków – materiał do 

analizy dla lokalnych środowisk 
 
Identyfikacja potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania wynikała 
z analizy badań i diagnoz zawartych w dokumentach: Diagnoza społeczna 2015, 
badania Stow. Klon/Jawor 2014, Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w 
Polsce na lata 2014 – 2020, Diagnoza sytuacji osób starszych w województwie 
łódzkim PAG Uniconsult 2011, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strate-
gia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Lokalne Powiatowe Strategie Roz-
wiązywania Problemów Społecznych 2014 – 2020, Podstawowe dane o rozwoju 
demograficznym 2014, GUS Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu 
oraz podregionów na lata 2014 – 2050, badania Stowarzyszenia Miasta w Inter-
necie Program Latarnicy PCRS 2015 oraz diagnozy własnej realizatorów, reko-
mendacji ewaluacji wcześniejszych zadań oraz wniosków płynących z codziennej 
pracy w różnych środowiskach senioralnych na terenie woj. łódzkiego.  
Z ww. dokumentów i badań wynika, że świadomość zachodzących procesów 
demograficznych jest coraz powszechniejsza. Proces starzenia się społeczeń-
stwa gwałtownie przyspieszył. W wiek emerytalny wkracza najliczniejsza forma-
cja pokoleniowa, obejmująca roczniki wyżu powojennego. Wydłużanie się prze-
ciętnego trwania życia powoduje szybki wzrost udziału osób w wieku 60+ w po-
pulacji ogółem (22%, GUS 2014).1 Obok siebie żyje równocześnie kilka poko-
leń seniorów, wśród nas jest 4 tys. stulatków, kobiety żyją średnio 81,6 lat, męż-
czyźni 73,8 lat. (GUS 2014). Wyzwaniem jest dbałość o jakość i poziom życia 
rosnącej populacji seniorów dla godnego starzenia się w zdrowiu i zachowania 
jak najdłużej samodzielności. W tym kontekście obszar dotyczący zdrowia osób 
starszych jest identyfikowany jako jeden z najważniejszych w polityce senioralnej, 
a jednym z celów jest wspieranie indywidualnego przygotowania do okresu wła-
snej starości pod względem wiedzy na temat zmian fizycznych i psychicznych 
podczas procesów starzenia, upowszechnianie umiejętności samodzielnego re-
agowania na te zmiany, spowalniania ich i łagodzenia skutków.  
Ważną rolę w tych działaniach odgrywają rozwijające się usługi społeczne dosto-
sowane do potrzeb i możliwości osób starszych dotyczące diagnostyki geronto-
logicznej, psychogeriatrii, rehabilitacji, fizjoterapii wraz ze zindywidualizo-
wanymi zaleceniami profilaktycznymi do samodzielnego wykonywania 
przez osobę starszą w domu lub do wspólnego wykonywania z opiekunem. 
Systematycznie zwiększa się dostępność do ww. usług, wzrasta ich jakość.  

                                                           
1
 Por. Szukalski P., 2016, Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku, Wyd. Uniwersy-

tetu Łódzkiego, Łódź 
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Tempo i skala tego procesu są jednak nieadekwatne do widocznych już konse-
kwencji starzenia się społeczeństwa oraz prognozowanych potrzeb.  
Ponadto rozwój systemów różnych form wsparcia dla osób starszych, zwłaszcza 
z wymienionych obszarów: diagnostyki, samopomocy i samoorganizacji, jest nie-
równomierny – korzystny dla seniorów w mieście i niewystarczająco sprawnie 
działający w mniejszych gminach i na wsiach. Szczególnie trudna jest sytuacja 
na obszarach, na których z różnych względów (historycznych, ekonomicznych) 
konsekwencją zmian demograficznych jest starzenie się całych wsi, wyludnianie i 
całkowita zmiana struktury społecznej.  
 
Samorządy lokalne stoją przed wyzwaniem opracowania lokalnych strategii 
rozwoju z uwzględnieniem polityki senioralnej i demograficznej. Muszą 
podjąć działania służące tworzeniu i wzmacnianiu lokalnych systemów 
wsparcia umożliwiających zaspokajanie potrzeb seniorów o różnym stop-
niu samodzielności, wspierać samoorganizację i inicjatywy samopomoco-
we osób 60+ oraz poszerzać dostęp do specjalistycznych usług gerontolo-
gicznych, geriatrycznych i rehabilitacyjnych, badań kontrolnych, diagno-
stycznych, upowszechniać edukację prozdrowotną i profilaktykę.  
 
Istotną pomocą w tych działaniach są nowe technologie (spersonalizowana tele-
medycyna, teleopieka, pierwsza pomoc, system powiadamiania o sytuacji kryzy-
sowej, technologie wspierające samopomoc i samoorganizację, konta ZIP, ePU-
AP), ale z powodu wysokiego stopnia wykluczenia cyfrowego seniorów z terenów 
wiejskich (ponad 80% osób 60+ na wsi nie obsługuje komputera i nie korzysta z 
Internetu – badanie SMwI Program Latarnicy, 2015) ich wykorzystanie jest ni-
skie.2 
 
Nie dość skuteczna jest współpraca podmiotów świadczących szeroko pojętą 
pomoc społeczną, z których każdy działa na własną rękę wypracowanymi wcze-
śniej metodami. Dotyczy to gminnych samorządów, GOPS-ów, organizacji poza-
rządowych, parafii, a także działających często intuicyjnie zainteresowanych ro-
dzin i samopomocy sąsiedzkiej. Powinny one rozpocząć wspólne tworzenie spo-
łecznego systemu wsparcia na rzecz starzenia się w zdrowiu i samodzielności 
oraz umożliwiającego zaspokajanie potrzeb osób starszych o ograniczonej sa-
modzielności.  
Zidentyfikowane w diagnozie ogólnej problemy są w sposób nasilony widoczne w 
woj. łódzkim, ponieważ proces starzenia się mieszkańców przebiega w nim wy-
jątkowo drastycznie.  
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym sięga już 21,5% populacji (najwyższy 
odsetek wśród województw, średnio w kraju 18% – GUS 2014).  

                                                           
2
 Por. Tomczyk,  2010, s.52-61, Tomczyk Ł., 2010, Seniorzy w świecie nowych mediów, E-mentor (4) 
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Do celów realizacji projektu wybrano 2 powiaty zlokalizowane woj łódzkiego:  
piotrkowski  i radomszczański z następujących powodów: Wymienione powiaty 
mają podobną wielkość i zaludnienie (piotrkowski 91.350, radomszczański 
115.456 – GUS 2014).3  
Miejsca realizacji zadania to gminy: Czarnocin, Lgota Wielka, Sulejów i Mosz-
czenica.  
Faktem jest niewystarczająca dostępność na terenach wiejskich do interdyscypli-
narnych usług społecznych z obszarów gerontologii i psychogeriatrii, rehabilitacji i 
fizjoterapii, e-zdrowia: indywidualnego korzystania z nowych technologii (m.in. 
zakładanie konta ZIP, ePUAP, telemedycyna, pierwsza pomoc), adresowanych 
do zamieszkujących je seniorów i uwzględniających specyficzne, indywidualne 
potrzeby i możliwości osób 60+ na wsiach, zwłaszcza osób w wieku podeszłym 
zagrożonych utratą samodzielności lub o ograniczonej samodzielności. Proble-
mem jest także jakość i poziom proponowanych na terenach wiejskich interdy-
scyplinarnych usług społecznych. Z pewnością niewystarczające na terenach 
wiejskich jest wsparcie dla osób 60+, które chcą podjąć działania indywidualne 
lub w organizacjach obywatelskich i pozarządowych na rzecz wewnątrzpo-
koleniowej samopomocy i samoorganizacji, służącej zaspokajaniu specyficz-
nych dla wieku starszego potrzeb własnych oraz potrzeb osób w wieku pode-
szłym o ograniczonej samodzielności (m.in. z obszaru profilaktyki zdrowotnej, e-
zdrowia, gerontologii i prawno-ekonomicznych).  
 
Osoby starsze na ogół interesują się swoim stanem zdrowia, temat ten dominuje 
w rozmowach prowadzonych z rówieśnikami, ale najczęściej związany jest z do-
stępnością do lekarzy i kuracjami farmakologicznymi. Rzadko towarzyszy mu 
refleksja na temat przyczyn zachorowań związanych z trybem życia, dietą lub 
stanem psychicznym. Często osoby w wieku 65 lat mają już kilka schorzeń na-
rządów wewnętrznych wraz z pogorszeniem funkcji narządów ruchu, zmysłów, 
zdolności poznawczej. Specjalistyczne usługi społeczne dla seniorów dopiero się 
rozwijają i są dostępne w ośrodkach miejskich. W Polsce w 2014 roku było tylko 
115 poradni geriatrycznych, a porady w nich udzielone stanowiły 0,2% porad 
udzielonych w NFZ osobom 60+. Szpitale mają 50% pacjentów z tej grupy wie-
kowej, ale istnieje tylko 38 oddziałów geriatrycznych z 853 łóżkami (GUS 2014).4 
Wydaje się konieczne wypracowanie systemu profilaktycznego oraz dia-
gnostycznego wsparcia geriatrycznego czy gerontologicznego, w formie 
specjalistycznych usług społecznych poza dotychczasowymi systemami 

                                                           
3
 GUS, Rocznik Demograficzny, W-wa 2014; Prognoza Ludności na lata 2014-2050, 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-
opracowana-2014-r-,1,5.html 
4
 Por. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-

konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html 
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funkcjonującymi w ochronie zdrowia. Instytucje nie dysponują wypracowanym 
modelem działania, same muszą dopiero taki model wykreować. Osoby starsze, 
szczególnie z terenów wiejskich, z powodu utrudnionej dostępności przestrzen-
nej, ekonomicznej lub długiego okresu oczekiwania na wizytę u specjalistów naj-
częściej korzystają z porad lekarzy rodzinnych (ponad 90% wizyt) oraz z nieod-
płatnie prowadzonych akcji profilaktycznych lub badań.  
Część występujących na wsi problemów ma charakter gerontologiczny, 
psychogeriatryczny lub psychologiczny i nie radzą sobie z nimi ani senio-
rzy, ani ich rodziny. Bardzo często w takich przypadkach potrzebna jest pomoc 
specjalistów, których brakuje nawet w dużych ośrodkach, a sami zainteresowani 
nawet nie mają świadomości, że można oczekiwać tego typu wsparcia. Korzy-
stanie z pomocy psychologa lub psychiatry na wsi ciągle jest powodem stygma-
tyzacji, wiąże się z obawami „żeby się nie wydało”.  
Podobna sytuacja nieleczenia dotyczy szeroko rozpowszechnionych schorzeń 
narządów ruchu, często zaniedbywanych, co w połączeniu z utrudnionym dostę-
pem do systematycznej rehabilitacji i fizjoterapii wywołuje trwałe zmiany i postę-
pujące trudności w poruszaniu się.  
Zamiast rehabilitacji powszechnie stosowane są tabletki przeciwbólowe.  
Wsparcia wymaga także ukierunkowany rozwój działań samoorganizacyj-
nych i samopomocowych w obszarze zwiększania świadomości oraz wie-
dzy i kompetencji, dotyczących zachowań prozdrowotnych, profilaktycz-
nych, sprzyjających utrzymaniu samodzielności osób starszych.  
 
Brak takiego wsparcia skutkować może zwiększaniem się liczby osób wy-

magających opieki instytucjonalnej oraz wzrostem kosztów finansowych i 

społecznych.  

Z danych statystycznych (GUS 20145, Diagnoza społeczna 2014) i badań (Sto-
warzyszenia Klon/Jawor 2014, Eurostat 2014)6 wynika, że osoby starsze na wsi 
to zazwyczaj: kobiety (zwłaszcza w grupie najstarszej, 80+) w niekorzystnej sytu-
acji finansowej, mało mobilne poza miejscem zamieszkania, słabo wykształcone, 
nieaktywne zawodowo, o złym stanie zdrowia (cierpią na choroby dietozależne, 
układu ruchowego, upośledzenia zdolności poznawczych i osłabienie siły mię-
śniowej), bez nawyku systematycznej dbałości o zdrowie oraz systematycznego 
korzystania z usług dotyczących poprawy kondycji zdrowotnej i psycho-fizycznej 
(do lekarza trafiają w ostateczności, w sytuacji krytycznej), o silnym poczuciu 
przynależności do lokalnej wspólnoty, na rzecz której podejmują działania w ra-
mach m.in. Kół Gospodyń Wiejskich lub Ochotniczych Straży Pożarnych, posia-

                                                           
5
Por.http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_info

rmacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf 
 
6
Por. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa 2012 
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dające umiejętność pracy w grupie, samoorganizacji i samopomocy, wykluczone 
cyfrowo, bez umiejętności wykorzystywania nowych technologii dla poprawy ja-
kości swojego życia, zdrowia i samodzielności. Przeciętnie osoba starsza na wsi 
większość czasu dobowego przeznacza na: zaspokajanie potrzeb fizjologicznych 
(51%), prace domowe (15%). Najmniej czasu przeznacza na prace społeczne 
(3,1%), zachowania prozdrowotne (1,1%), naukę (0%).7 
 

II. Podjęte działania, wynikające z opisanej diagnozy i potrzeb 

  
Uwzględniając wewnętrzne zróżnicowanie populacji osób 60+ oraz ograniczenia 
wynikające  z barier funkcjonalnych (architektonicznych, komunikacyjnych i tech-
nicznych), na które mogą być narażone osoby starsze na wsi, umożliwiony został 
bezpłatny dojazd na miejsce spotkania w ramach „Dnia dla Zdrowia 60+” w każ-
dej gminie. 
Na miejscu uczestnicy otrzymali możliwość:  

 Nieodpłatnego skorzystania ze spersonalizowanej usługi diagnostycznej i 
porady interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, dotyczących określenia 
stopnia „sił funkcjonalnych” i psychospołecznych, niezbędnych do samo-
dzielnego funkcjonowania w wieku starszym. 

 Indywidualnych zaleceń i rekomendacji gerontologa, psychogeriatry, fizjo-
terapeuty i rehabilitanta, dotyczących zachowań prozdrowotnych, wspiera-
jących starzenie się w zdrowiu i jak najdłuższej samodzielności. 

 Założenia konta Zintegrowanego Informatora Pacjenta na platformie NFZ i 
konta ePUAP, ze wskazaniem ich funkcjonalności; pozyskali wiedzę w za-
kresie korzystania z nowych technologii w usługach medycznych, pierw-
szej pomocy i profilaktyce.  

 
Rekrutację wspierali lokalni wolontariusze, znający realia gmin i środowiska osób 
starszych. Ostateczne listy uczestników konsultowano z przedstawicielami gmin-
nego samorządu, ngo  i GOPS.  

 

III. Przebieg Dnia dla Zdrowia – źródła danych do analizy i wnioski 

 
Dzień dla zdrowia 60+ przebiegał w każdym miejscu zgodnie z przygotowanymi 
wcześniej założeniami ramowymi. 
Realizatorzy opracowali organizację spotkań w taki sposób, aby wszyscy uczest-
nicy skorzystali z diagnozy, konsultacji i porady każdego bloku specjalistycznego. 
Dzięki temu dysponujemy anonimowymi danymi, w dokładny sposób określają-

                                                           
7
 Por. J. Czapiński, P. Błędowski, Aktywność Społeczna Osób Starszych w Kontekście Percepcji Polaków, 

Diagnoza Społeczna 2013, Warszawa 2014 
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cymi sprawność psychofizyczną i funkcjonalną wszystkich uczestników, a także 
ich przygotowanie oraz postawę wobec korzystania z nowoczesnych technologii 
w kontekście wsparcia własnego zdrowia i ułatwienia codziennego funkcjonowa-
nia. Wszystkie dane oparte zostały o testy wykorzystywane                                          
w profilaktyce i prostej diagnostyce gerontologicznej. Każdy uczestnik otrzymał 
test ze swoim  wynikiem; specjaliści omawiali wszystkie dane z testów. Podsu-
mowanie i wnioski końcowe z każdego obszaru specjalistycznego zostaną za-
mieszczone w kolejnej części publikacji. 
 
Poniżej: wykresy ilustrujące rezultaty diagnozy – ilościowe i jakościowe, w 
różnych ujęciach i z różnych obszarów diagnostycznych 
 

 

 

Źródło: dane własne        Wykres  1 

 
Z zestawienia liczbowego wszystkich uczestników projektu wynika, że znacząca 
większość to kobiety (zob. wykres 1).  
Kolejną istotną cechą grupy jest wiek osób korzystających z oferty zaproponowa-
nej  w ramach organizowanych „Dni dla Zdrowia 60+”. 

Wykres 2 wskazuje, że znacząca większość to osoby w przedziale wiekowym 60 

– 70 lat (69 %), a więc „najmłodsi” seniorzy, a tym samym ci, którzy pozostają we 

względnie dobrej (porównawczo) kondycji psychofizycznej.     

                       

105; 89% 

13; 11% 
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Źródło: opracowanie własne       Wykres 2 

 

1. Badanie sprawności funkcjonalnej – testy funkcjonalności fizycznej 
 

W poszukiwaniu możliwości prostego funkcjonalnego pomiaru siły kończyn dol-
nych podczas jednej aktywności możliwej do oceny autorzy niniejszego opraco-
wania zwrócili uwagę na test wstawania z krzesła w ciągu 30 sekund. Stwier-
dzono, że próba ta jest powtarzalna i koreluje z takimi parametrami, jak: siła mię-
śni prostowników kolana, zdolność wchodzenia po schodach, prędkość chodu 
oraz ryzyko upadków. 
Przeprowadzanie testu Functional Strength może być przydatne w monitorowa-
niu procesu fizjoterapii nakierowanego na poprawę sprawności funkcjonalnej. 
Test wstawania z krzesła w ciągu 30 sekund, a także pozostałe testy sprawności 
fizycznej,   uwzględniają także normy w zależności od płci oraz przynależności do 
siedmiu kategorii wiekowych: 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84, 85–89, 90–94 
lat. Wyniki testów wskazały na sporadycznie występujące odchylenia od przy-
jętych norm, zgodnych z ww. założeniami (łącznie 7 przypadków). 
Podobne wyniki odnotowano dla drugiego testu, określającego gibkość mięśni 
ud. W tym wypadku odnotowano 6 przypadków wystąpienia wyniku poniżej 
normy. 
Nieco gorzej ocenić należy wyniki testu wskazującego na gibkość/ruchomość 
ramion. Zgodnie z normami, przyjętymi dla tego ćwiczenia, poniżej dopuszcza-
nych wartości znalazło się 29 wyników. W odniesieniu do testu określającego 

45; 38% 

37; 31% 

22; 19% 

10; 8% 
3; 3% 1; 1% 

Uczestnicy wg wieku 
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normy siły mięśni ramion poniżej dopuszczalnej normy znalazły się jedynie 
2 wyniki. 
 
Wykres 3 ilustruje liczbowe zestawienie ogólnej sprawności fizycznej uczestni-
ków, określonej na podstawie testów sprawności funkcjonalnej w 4 kategoriach. 
Zestawienie ujmuje liczbę osób, które nie wykazały żadnych objawów dysfunkcji 
czy ograniczeń ruchowych, zarówno kończyn górnych, jak i dolnych; osoby, u 
których wykonany test wskazał na 1 rodzaj dysfunkcji oraz liczbę osób, u których 
wyniki testów wykazały znaczną dysfunkcję narządów ruchu – kończyn górnych i 
dolnych. 
 

 

 
 
Źródło: dane własne Wykres 3 
 

W związku z demograficznym starzeniem się społeczeństw świata istnieje uza-
sadniona potrzeba wdrażania skutecznej rehabilitacji ruchowej dla osób star-
szych oraz przeprowadzania powtarzalnych, wiarygodnych oraz prostych testów 
w celu monitorowania jej efektów.  

Functional Strength Test oraz pozostałe zastosowane w projekcie testy okazały 
się szybkim i wiarygodnym sposobem oceny stanu funkcjonalnej kondycji osób 
starszych. Są łatwe do wykonania, nie wymagają specjalistycznego sprzętu do 
przeprowadzenia badania oraz wykazują wysoką powtarzalność. 

22; 19% 

7; 6% 

89; 75% 

0; 0% 

Sprawność funkcjonalna 

1 ograniczenie                   22 2 ograniczenia bez ograniczeń 
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Koniecznym warunkiem jest przeprowadzanie takich testów po raz pierwszy 
przez specjalistów z dziedziny fizjoterapii/rehabilitacji w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa uczestników i prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Niezwykle istotne 
jest także zastosowanie w projekcie elementu edukacyjno-demonstracyjnego, 
podsumowującego wyniki testów. Wszyscy uczestnicy zapoznali się ze stosow-
nymi ćwiczeniami, wzmacniającymi te elementy sprawności funkcjonalnej, któ-
rych dotyczyły testy, i spróbowali samodzielnie je wykonać. 

Wyniki testów były anonimowe, a wszyscy seniorzy otrzymali je i mogli zabrać z 
sobą. To umożliwi im powtarzanie tychże testów i, jeśli tylko zechcą, samodzielne 
zbadanie stanu swojej sprawności ruchowej. Zdobyta podczas zajęć wiedza po-
może seniorom wykorzystać testy wielokrotnie, także wśród rówieśników, którzy 
nie uczestniczyli w projekcie. 

 

2. Badania sprawności funkcjonalnej – testy funkcjonalności  

poznawczej 
 

Test zegara 

Obszar zdrowia i sprawności umysłowej oraz kondycja psychiczna osób w star-

szym wieku mają kluczowe znaczenie dla ich samodzielności i niezależności. 

Specjalistki z dziedziny gerontologii oraz psychogeriatrii – mgr Grażyna BUSSE, 

dr Cecylia SMUG – wybrały do celów diagnostycznych zestaw najprostszych na-

rzędzi, stosowanych w szczególności przez lekarzy, określających występowanie 

i stopień zaawansowania zaburzeń poznawczych. Wykorzystanie niezwykle pro-

stego, a jednocześnie przez wielu ekspertów i badaczy uważanego za bardzo 

skuteczny „testu  zegara” pozwoliło zdiagnozować poziom występowania kłopo-

tów z pamięcią na bardzo wczesnym etapie ich pojawienia się. Specjalista geron-

tologii określał każdorazowo, poprzez indywidualną rozmowę z uczestnikiem, w 

jakim stopniu konieczna jest dalsza konsultacja z lekarzem POZ lub specjalistą 

gerontopsychiatrą/psychogeriatrą. W każdym przypadku wykrycia nieprawidło-

wości, ale także wówczas, gdy takich nieprawidłowości nie stwierdzono, przeka-

zywano uczestnikom zalecenia, dotyczące stosowania ćwiczeń pamięci i aktyw-

ności umysłowej, niezbędnej do zachowania sprawności i samodzielności. 

Odnotowano stosunkowo częste występowanie zaburzeń poznawczych – 

na różnym poziomie i o różnym nasileniu. Jednakże skala problemu każe 

jednoznacznie podkreślić jego powagę i zwrócić uwagę władz lokalnych i 

całej społeczności na możliwość eskalacji występowania różnego rodzaju 
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zaburzeń funkcjonalności poznawczej, w postaci zespołów otępiennych, 

czy też choroby Alzheimera. 

UWAGA ! Należy przyjąć, że część negatywnych wyników testu mogła być 

spowodowana zdenerwowaniem, lekkim stresem, w jakim znaleźli się 

uczestnicy. Niemniej jednak jest to także element wskazujący na nieumie-

jętność radzenia sobie w takiej sytuacji i utraty pewnych zdolności prawi-

dłowego reagowania i podejmowania właściwych działań oraz decyzji. 

Wykres 4 ilustruje procentowy zakres występowania zaburzeń poznawczych, 

stwierdzonych wśród uczestników projektu. 

 

Źródło: opracowanie własne        Wykres 4 

 

3. Geriatryczna Skala Oceny Depresji oraz konsultacja zaburzeń snu 
 

Powyższy test wykonywany był przez specjalistę psychogeriatrii – dr Cecylię 

SMUG, która dodatkowo starała się wspomóc poradą osoby, które zgłaszały po-

ważniejsze zaburzenia, związane z zasypianiem. 

W wybranych przypadkach specjalista decydował o zastosowaniu dodatkowo 

testu „Ocena Złożonych Czynności Życia Codziennego (skala Lawtona)”. 
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Analiza szczegółowych wyników pozwala na graficzne ich zilustrowanie poprzez 

wykres 5. 

 

 
Źródło: opracowanie własne                Wykres 5 

 

4. Dodatkowe obserwacje i uwagi 

 

Podczas indywidulanych rozmów z uczestnikami eksperci mieli możliwość zorien-

towania się, jakie inne ograniczenia czy problemy są źródłem ich niepokoju. 

Ogólnym wnioskiem jest potwierdzenie występowania wielochorobowości i nie-

wielka świadomość konieczności zadbania o zdrowie psychiczne i sprawność 

umysłową. Znaczny odsetek uczestników projektu zgłaszał występowanie cu-

krzycy, jako jednej z chorób przewlekłych. Kilka osób zgłaszało niewielkie zabu-

rzenia nastroju; z dodatkowej rozmowy wynikało, że powodem takich zaburzeń 

są osobiste, domowe problemy, z którymi zmagają się seniorzy i ich rodziny. Ne-

gatywnym bodźcem, generującym obniżenie nastroju i gorszą kondycję psy-

chiczną, jest w przypadku osób starszych utrata osób bliskich (śmierć współmał-

żonka, odejście rodziców) i zupełnie nowa sytuacja życiowa z tym związana. 

O ile ogólna wiedza dotycząca pozytywnego wpływu aktywności fizycznej jest 

dość dobrze uświadomiona (choć nie zawsze w praktyce wykorzystywana), o tyle 
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znaczenie aktywności umysłowej, ćwiczenia pamięci i uczenia się były dla więk-

szości uczestników nowymi informacjami. W szczególności dotyczy to osób z 

niższym wykształceniem, które, jak same przyznawały, nie miały nawyku uczenia 

się i podejmowania aktywności umysłowej  w sposób świadomy. Bardzo wielu 

uczestników oczekiwało wskazania konkretnych przykładów ćwiczeń, aktywności 

pobudzających i wzmacniających procesy poznawcze. Zapotrzebowanie na spe-

cjalistyczne wsparcie w tym zakresie wydaje się ogromne, zwłaszcza że  wyra-

żone zostało również przez dwóch opiekunów, którzy towarzyszyli swoim bliskim 

podczas „Dnia dla Zdrowia”. Ich komentarze świadczyły o braku stosownego, 

profesjonalnego podejścia ze strony przedstawicieli służby zdrowia czy innych 

służb społecznych do bardzo specyficznych zaburzeń związanych z wiekiem – 

ruchowych, ale także neurologicznych. Wobec powszechnie dostępnych in-

formacji na temat konieczności i skuteczności rehabilitacji osób dotknię-

tych procesami neurodegeneracyjnymi różnego pochodzenia,  duży brak 

świadomości i kompetencji różnego rodzaju instytucji w tym zakresie wyda-

je się niezrozumiały. 

Bardzo ważnym spostrzeżeniem jest fakt, że uczestnikami spotkań „Dzień 

dla Zdrowia” były często osoby, będące opiekunami jeszcze starszych ro-

dziców. Informacje, jakie do nich dotarły, mogą zatem zostać wykorzystane 

i służyć znacznie szerszej grupie osób potrzebujących wsparcia. 

 

IV. Kontekst lokalny 
 

Szczególnej uwagi wymaga kwestia organizacyjna i animacyjna, prowadząca                                              

do kulminacyjnego wydarzenia, jakim były „Dni dla Zdrowia” w czterech lokaliza-

cjach. 

Ponieważ schemat postępowania we wszystkich miejscach był taki sam, można 

porównać pewne prawidłowości i określić trudności czy też bariery organizacyjne. 

Wnioski można podzielić na dwie kategorie:  

1. zaangażowanie władz lokalnych, instytucji i organizacji społecznych 

2. zainteresowanie i postawa mieszkańców – bezpośrednich adresatów dzia-

łania. 

Ponieważ projekt zakładał wypracowanie spójnego systemu, który w przyszłości 

miałby wesprzeć działania na rzecz gerontoprofilaktyki na terenach wiejskich, 

istotne było włączenie się jak największej liczby interesariuszy – formalnych 

(urzędnicy, przedstawiciele władzy lokalnej, przedstawiciele GOPS i innych lo-

kalnych placówek pomocy społecznej), a także nieformalnych – wolontariuszy 
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wywodzących się z grup tworzących stowarzyszenia, koła, kluby i inne formy in-

tegracji mieszkańców. 

Nie wchodząc w szczegóły i bez definiowania konkretnych przykładów, można 

sformułować następujące wnioski: 

1. Proponowana formuła działania na rzecz najstarszych mieszkańców gminy – 

jej kompleksowość, profesjonalizacja oraz szczególna personalizacja w odniesie-

niu do odbiorców wydały się zaskakujące dla współpracujących przedstawicieli 

formalnych w gminach. Mimo 2 spotkań animacyjno-informacyjnych, w których 

uczestniczyły osoby 60+, nie zdecydowały się one  na skorzystanie ze spotkania 

w ramach „Dnia dla Zdrowia”. Z rozmów i prób wyjaśnienia takiej sytuacji wynika, 

że nie wszędzie funkcjonuje dobra komunikacja i rzetelna informacja. Niepokoją-

cym sygnałem była wzmianka o tym, iż mieszkańcy nie zdecydowali się na udział 

w spotkaniu, ponieważ zostało ono zapowiedziane jako komercyjne. Istotne jest 

także to, że tego rodzaju niebezpiecznych dla osób starszych propozycji komer-

cyjnych, powiązanych luźno ze zdrowiem czy profilaktyką, jest coraz więcej. 

Konsekwencje bywają niezwykle niebezpieczne społecznie, a więc koniecz-

na wydaje się interwencja władz lokalnych, aby zapobiegać wyłudzeniom, 

finansowym kłopotom rodzin i pseudomedycznym działaniom akwizycyj-

nym. 

2. W kontekście poprzedniego argumentu nie może dziwić kolejna bariera, doty-

cząca braku zaufania do instytucji i różnych organizacji. Realizatorzy spotkali się 

w kilku przypadkach z ogromną niechęcią ze strony uczestników, którą udało się 

przełamać poprzez wyjaśnienia i wyczerpującą informację, ale wniosek wydaje 

się oczywisty: mieszkańcy małych ośrodków, poza miastami, nie są przyzwycza-

jeni do zindywidualizowanych działań i bycia w centrum uwagi; do tego, że po-

święca się im czas i mogą porozmawiać o swoich problemach. Taka sytuacja jest 

z pewnością konsekwencją braku wyspecjalizowanego personelu w obszarze 

zdrowia i pomocy społecznej, skierowanej do seniorów, a także niewystarczają-

cej liczby pracowników. 

3. Dużym wsparciem organizacyjnym i animacyjnym byli lokalni liderzy: osoby, 

które spajają formalnie lub nieformalnie różnego rodzaju działania na rzecz osób 

starszych w swoim lokalnym środowisku. Oprócz zmotywowania rówieśników do 

wzięcia udziału w projekcie i skorzystania z możliwości specjalistycznych konsul-

tacji, przekazali realizatorom szereg niezwykle istotnych uwag dotyczących po-

trzeb tego środowiska. Dzięki nim można potwierdzić ogromną potrzebę tego 

rodzaju działań oraz oczekiwanie ze strony lokalnej społeczności na rozwój spe-
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cjalistycznej, dobrze opracowanej oferty edukacyjnej, informacyjnej i motywującej 

do wzmacniania własnych kompetencji i rozwoju osobistego. 

Bardzo wiele w zakresie pozytywnej odpowiedzi na powyższe oczekiwania 

zależy od przedstawicieli władz lokalnych. Ich zrozumienie, świadomość 

potrzeb i wola wspierania grup samopomocowych mają decydujące zna-

czenie. Przykłady pozytywne takiego podejścia zaobserwowano podczas 

realizacji projektu. Mankamentem jest jednak cały czas dostępność specja-

listów, osób kompetentnych, przygotowanych do prowadzenia różnego ro-

dzaju działań na rzecz osób starszych. Dobrym rozwiązaniem byłoby edu-

kacyjne wsparcie liderów – przekazanie im pewnych umiejętności i nie-

zbędnej wiedzy, aby mogli realizować niektóre działania samodzielnie. 

4. Mimo kilku przypadków dużego zainteresowania i zrozumienia dla idei i 

celu działania w projekcie ze strony lokalnych liderów, należy podkreślić 

niewielki udział i chęć pomocy w formie wolontariatu. Zaangażowanie wolontariu-

szy – seniorów w projekt i ich przygotowanie do dalszych działań na rzecz rozwi-

jania sieci wsparcia osób starszych były założeniem realizatorów projektu. Ten 

cel nie został w wystarczającym zakresie zrealizowany. 

Zastanowienia i analizy wymaga sytuacja, kiedy potencjalni lokalni liderzy 60+, 

przedstawiciele istniejących na danym terenie zorganizowanych grup mieszkań-

ców, nie chcą angażować się osobiście i nawet nie biorą udziału w działaniach do 

nich skierowanych – nie są obecni  na przygotowanym dla nich właśnie wydarze-

niu, choć wcześniej wzięli udział  w spotkaniach animacyjnych (patrz pkt 1).  

Nasuwa się wniosek, że społeczność lokalna nie jest wystarczająco zinte-

growana, a liderzy angażują się jedynie w działania bezpośrednio skiero-

wane do grupy, którą reprezentują. Zastanowić się należy także nad upo-

wszechnieniem samej idei wolontariatu, czy też zaangażowania na rzecz 

dobra wspólnego, szczególnie wobec wyzwań demograficznych   i ograni-

czeń wsparcia systemowego. Konieczne wydaje się wzmocnienie kompe-

tencyjne i rozwój świadomości społecznej wśród liderów grup lokalnych. 

Wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego mieszkańców nie po-

winno być w żaden sposób nacechowane czy kojarzone politycznie, bo-

wiem to wyklucza trwałość i spontaniczność podejmowanych działań. Jest 

to poważne zadanie, przed którym stoją lokalne władze. 

W tym miejscu zachodzi potrzeba sformułowania dodatkowej refleksji: czy 

nie należy promować i budować działania społecznie zaangażowane, oparte na 

wolontariacie kompetencyjnym, w formule międzypokoleniowej? Idea „wolontaria-

tu 60+” nie zawsze sprzyja integracji i solidarności pokoleń, wpływa w pewien 
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sposób na dynamikę rozwoju aktywności społecznej i narzuca zbędne ograni-

czenia. Wymiana wiedzy, umiejętności, doświadczeń może i powinna odbywać 

się pomiędzy generacjami, a wówczas korzystają z tego wszyscy, bowiem każdy, 

bez względu na wiek, może zarówno potrzebować pomocy, jak i być tym, który 

wspiera. 

 

5. Bardzo ważnym spostrzeżeniem, wartym szczegółowszej analizy w przyszło-

ści, jest fakt, iż w „Dniu dla Zdrowia 60+” sporadycznie uczestniczyły osoby naj-

starsze, niesamodzielne, wymagające wsparcia przy opuszczeniu domu. Z roz-

mów wynikało, iż wciąż obecne jest przekonanie o braku sensu i potrzeby korzy-

stania z jakichkolwiek form wspierania tych członków rodziny, którzy nie są już w 

pełni sprawni i samodzielni. Niepokój budzić może fakt, że te osoby pozostają 

zamknięte w domach i nie mają możliwości absolutnie żadnej aktywności spo-

łecznej. Niezbędna wydaje się w tym przypadku edukacja członków rodzin – 

wskazywanie korzyści płynących dla wszystkich z faktu, że ich bliski będzie mógł 

otrzymać specjalistyczne wsparcie, które przełoży się na jego względnie większą 

i dłuższą sprawność  oraz samodzielność. 

 

V. Rekomendacje generalne 
 

 Jedna z definicji „usług społecznych” zwraca uwagę na aspekty: 
 

1. Udzielane są po to, aby zwiększyć dobrostan jednostek.  
2. Zorientowane są na osobę i w interesie ogólnym.  
3. Oparte są na socjalnych prawach człowieka.  
4. Przyczyniają się do spójności społecznej i szerszych więzi społecznych.  
5. Stwarzają możliwości jednostkom i upodmiotowiają je.8 

 
Poczucie niezależności i samostanowienia wraz z możliwością uczestnictwa w 
życiu społecznym stanowią niezbędny fundament godnego i pełnego znaczenia 
życia. 
Wszelkie działania służące świadczeniu usług, wsparciu i ułatwieniom dla osób 
starszych – niezależnie od ich rodzaju – muszą w swoim podejściu i we wszyst-
kich procedurach wykonawczych w pełni respektować wolę danej osoby. Działa-
nia te mają na celu utrzymanie jak najwyższego stopnia niezależności i auto-
nomii wraz z wyraźnym uwzględnieniem istniejącej możliwości samosta-
nowienia. 

                                                           
8
 Ryszard Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, 

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Ryszard%20Szarfenberg.pdf, 02.12.2016 
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W warunkach ograniczonej autonomii osobistej i ograniczonego zakresu samo-
stanowienia instytucje i usługi mają przede wszystkim dokładnie określać, które 
zdolności zostały zachowane i są nadal dostępne, określając jednocześnie, 
czy dana osoba potrzebuje pomocy z zewnątrz i w jaki sposób może otrzymać 
wsparcie. 
Zarówno leczenie, jak i wsparcie nie powinno rozpoczynać się od stwierdzenia 
„nie może Pan/Pani już dłużej czegoś robić” , ale zawsze stwierdzeniem „zo-
baczmy, co może Pan/Pani zrobić i w jaki sposób możemy w tym pomóc”. Jest to 
niezwykle ważne dla samooceny i poczucia własnej wartości osób starszych, a 
także znacznie poprawia ich samopoczucie i radość życia. 
 

1. Na co należy zwrócić uwagę 

 
Z wiekiem poszczególne cechy fizyczne i psychiczne osób starszych mają ten-
dencję do zmiany, a niektóre sprawności mogą ulec ograniczeniu. Często mogą 
(współ)występować choroby przewlekłe, a tym samym ciało może mniej skutecz-
nie zapobiegać lub zwalczać infekcje. Również funkcje poznawcze mogą słabnąć 
lub nawet stopniowo zanikać. Mogą się również rozwijać inne zaburzenia natury 
fizycznej i psychicznej, a także problemy społeczno-psychologiczne. 
 

Jednak konsekwencje takich zmian, aczkolwiek niewygodne i powodujące ogra-
niczenia dla danej osoby i jej bezpośredniego otoczenia, nie prowadzą w sposób 
nieunikniony do bardzo poważnych ograniczeń pod względem jakości życia – 
pod warunkiem dostępu do odpowiedniej pomocy i wsparcia, na które dana oso-
ba może sobie pozwolić finansowo i które to wsparcie może być udzielone w da-
nej sytuacji. 
Pomoc i wsparcie mogą być rozumiane w kategoriach różnego rodzaju przedmio-
tów i narzędzi przyjaznych osobom starszym, w zakresie poprawy i dostosowania 
fizycznych warunków życia, jako różnorodność w sektorze usług, w zakresie 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, w postaci informacji i komunikacji albo po-
przez pomoce naukowe, by wymienić tylko niektóre z aspektów. 

 

Propozycja wprowadzenia stosownych innowacji społecznych  
 

Określenie „innowacje społeczne” jest obecnie bardzo modne, ale nadal rozu-
miane w różny sposób co do celów, oczekiwań i rzeczywistych efektów. Mimo to 
jeden aspekt wydaje się oczywisty, a mianowicie: innowacje społeczne mają po-
zytywny, korzystny wpływ na społeczeństwo, a tym samym poprawiają kondycję 
ludzką, dodając elementy „wartości społecznej”. Mimo że często trudno jest roz-
różnić „inicjatywy”, „interwencje” i „innowacje”, termin „innowacje społeczne” sto-
suje się w niniejszym opracowaniu jako pomysły, koncepcje, strategie, politykę, 
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metody, działania lub produkty, które dotyczą problemów związanych ze starze-
niem się społeczeństwa oraz problemów osób starszych. Mogą mieć charakter 
profilaktyczny, leczniczy, opiekuńczy, wspomagający i motywujący. 
 

Co ważne, doświadczenie pokazuje, że zastosowanie innowacji społecznych 
nie powinno być uznawane jako uniwersalne dla wszystkich. Innowacje mogą 
zostać wdrożone i korzystnie funkcjonować dla jednej grupy, w danym obszarze 
zainteresowań, w jednym konkretnym miejscu o szczególnych warunkach i w 
danym czasie, ale przy zastosowaniu innych parametrów mogą nie być tak ko-
rzystne, a nawet wywoływać negatywne skutki. Zazwyczaj innowacje społeczne 
rozwiązują konkretny problem po raz pierwszy w historii lub w zupełnie nowy 
sposób, za pomocą dotychczas niezbadanych alternatywnych metod  albo po-
przez znaczącą poprawę istniejących metod i podejść. 
Jedną z ważniejszych wartości innowacji społecznych jest to, że mogą one słu-
żyć jako przykłady dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane jako wzór 
„twórczego naśladownictwa” w przypadku napotkania podobnych wyzwań. 
Oznacza to, że zasadnicze elementy innowacji oraz warunki, w których innowa-
cje zostały wdrożone lub używane, muszą zostać starannie przeanalizowane, a 
następnie dostosowane w „twórczy” sposób, uwzględniając inne środowisko i 
wymagania – co samo w sobie może być innowacyjnym procesem.9 Dobrym 
rozwiązaniem może być zastosowanie tzw. kolaboratywnego planowania inno-
wacji, a więc włączenia odbiorców usług czy też produktów, objętych innowacyj-
nym rozwiązaniem, w cały proces koncepcyjny. Nie można zapominać także o 
odbiorcach pośrednich, niejednokrotnie niezwykle zainteresowanych wspierają-
cymi działaniami – rodzinach i bliskich, nieformalnych opiekunach. 
 

Zalecanym podejściem i paradygmatem powinno być następujące stanowisko: 

Dom/mieszkanie to najistotniejszy społeczny determinant zdrowia, jakości 
życia i dobrostanu w starszym wieku. 
 
Każde poważne i przemyślane działanie w kierunku rozwoju usług społecznych 
musi  opierać się na szczegółowej diagnozie i analizie potrzeb. Realizatorzy pro-
jektu MoGe oparli swoje wnioski na przeprowadzeniu diagnozy jedynie wobec 
pewnej grupy mieszkańców – tych, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w 
spotkaniu „Dzień dla Zdrowia”. Oczywiście wnioski, które sformułowaliśmy, mają 
naszym zdaniem dużą wartość poznawczą, jednak nie wyczerpują możliwości i 
konieczności pozyskania szerszych, kompleksowych i bardziej szczegółowych 
informacji, stanowiących bazę danych dla przygotowania programów profilak-

                                                           
9
 por. http://eprints.lse.ac.uk/64317/, 12.11.2016 
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tycznych i wspierających, skierowanych do osób z najstarszej grupy wiekowej i 
ich rodzin.  
Właściwie przeprowadzona diagnoza umożliwi stosowne prognozowanie                                                                     
i zaprojektowanie usług społecznych oraz ewentualny wybór proponowanych in-
nowacji w tym zakresie. 

 

Szczegółowa propozycja wprowadzenia innowacji społecznej, na 

podstawie wniosków realizatorów projektu MoGe 
 
Zastosowanie właściwych rozwiązań w zakresie gerontoprofilaktyki na terenach 
oddalonych  od większych miast jest poważnym wyzwaniem dla poszczególnych 
gmin – zarówno ich władz, jak i społeczności lokalnych. 
Propozycją realizatorów projektu jest utworzenie wyspecjalizowanej sieci wspar-
cia, opartej na lokalnych zasobach instytucjonalnych i społecznych. Podstawą 
musi być jednak wola i determinacja wszystkich „aktorów” – uczestników takiej 
sieci. 
Z naszych doświadczeń wynika, że istotą problemu jest brak wiedzy i wynikająca 
z tego słaba świadomość w zakresie złożoności i skali problemów, wynikających 
ze zmiany struktury demograficznej mieszkańców. 
 
Poniżej opisujemy punkty – kolejne kroki, które należy podjąć w celu wprowa-
dzenia innowacji społecznej w obszarze gerontoprofilaktyki na obszarach wiej-
skich. 
 

1. Realizatorami i animatorami działań innowacyjnych powinni być liderzy 
poszczególnych instytucji, organizacji i społeczności lokalnych, a więc: 

      a.   przedstawiciele władz lokalnych 
b.   pracownicy instytucji sektora pomocy społecznej i usług zdrowotnych  
c.   przedstawiciele trzeciego sektora 
d.   nieformalni liderzy i osoby zaangażowane w życie społeczne 
e.   specjaliści wspierający zmianę – eksperci 

 
2. Należy wypracować system komunikacji i wymiany informacji pomiędzy 

poszczególnymi osobami, odpowiedzialnymi za współpracę w sieci „geron-
toprofilaktyki” 
 

3. Budowanie innowacji społecznych powinno opierać się na łączeniu istnie-
jących zasobów – kapitału: nieodzownym wydaje się przekonanie do ko-
nieczności współpracy sektora nauki i biznesu – lokalnie i ponadlokalnie. 
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4. Intencjonalnie funkcjonująca sieć współpracy musi wykazywać się ela-
stycznością                 i dostosowywać do zmian: należy prowadzić stały 
monitoring i ewaluację podejmowanych działań. 
 

5. Niezbędne jest prowadzenie zróżnicowanych  form podnoszenia kwalifika-
cji wszystkich realizatorów – osób zaangażowanych w działania „sieci ge-
rontoprofilaktyki”. 

 
6. Na wszystkich etapach tworzenia „sieci”, wdrażania jej działań, a także 

monitorowania i ewaluacji konieczne jest włączenie odbiorców usług i pro-
duktów,  a więc mieszkańców, do których skierowane są działania sieci. 

 
Proponowane rozwiązanie ma, jak widać, charakter ekosystemu – międzysek-
torowego, współzależnego i w równym stopniu korzystającego ze sprawnie funk-
cjonującej współpracy. 
 
Podstawą takiego podejścia jest nowe pod względem etycznym ujęcie rozwoju i 
jego zrównoważenia, gdzie odpowiedzialność rozkłada się na wszystkich człon-
ków społeczności i angażuje ich dla wspólnego dobra. Wzmacnia się jednocze-
śnie, poprzez dostęp do eksperckiej wiedzy i informacji, kompetencje poszcze-
gólnych „aktorów” w tym procesie. 
 
Wspominając o „łączeniu istniejącego kapitału”, pamiętać należy, że mamy na 
myśli wszystkie zasoby: dane – jakościowe i ilościowe, talenty, zdolności, wie-
dzę, infrastrukturę, finanse i kapitał społeczny.10 
 
Realizacja jakiejkolwiek innowacji społecznej wydaje się niemożliwa bez 
jednoczesnego wprowadzenia rozwoju komplementarnych, instytucjonal-
nych przemian – organizacyjnych i merytorycznych. Oczywistym warun-
kiem jest przy tym świadomość konieczności podjęcia stosownych zmian. 
W przypadku „gerontoprofilaktyki” uzasadnienie takiej konieczności zosta-
ło zaprezentowane w poprzednich rozdziałach niniejszej publikacji.  
       
UWAGA !  
Ewaluacji wymaga sam proces tworzenia innowacji, czyli etap formułowania i 
rozwoju koncepcji szczegółowych działań w ramach „sieci gerontoprofilaktyki”. 
Zdefiniowania wymagają wszelkie wątpliwości, niejasności, przewidywane kon-
sekwencje i inne możliwe skutki projektowanych rozwiązań. W tym celu można 
wykorzystać jeden z kilku znanych typów „ewaluacji procesu” i zastosować w fa-
zie koncepcyjnej, na odpowiednim jej etapie. 
 

                                                           
10

 http://www.sigeneration.ca/social-rd/, 06.12.2016 
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4. Propozycja metodologii i formuły pracy na etapie koncepcyjnym 
 
Dobrą i sprawdzoną w wielu krajach metodą wypracowywania „zmiany społecz-
nej”, a więc rozwiązywania istotnych problemów, jest tworzenie doraźnych, celo-
wych „pracowni – laboratoriów”. Są to grupy ludzi skupionych wokół znalezienia 
metod postępowania, poprzez kreatywną współpracę i stymulowanie do formuło-
wanie nowych idei oraz wywoływania pożądanych zmian. Wspomniana „pracow-
nia” czy też „laboratorium” to raczej przestrzeń dla pomysłów czy szczególny 
proces, w którym uczestnicy koncentrują się na wspólnym celu i angażując oso-
bisty potencjał – wiedzę, doświadczenie, pomysły – wypracowują najlepsze roz-
wiązania. Istotna jest różnorodność uczestników pod względem ich kompetencji, 
obszarów działania, wiedzy eksperckiej, ale także wieku i doświadczenia. Chodzi 
o inkorporację różnych perspektyw i wygenerowanie twórczej energii, sprzyjajcej 
efektywnym działaniom i konstruktywnej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami. 

 

5. Kompetencje i możliwości gmin 
 

„Zgodnie z zasadą subsydiarności to na szczeblu lokalnym podejmowane są za-
sadnicze sprawy społeczne i rozwiązywane podstawowe problemy. Gmina, po-
cząwszy od 1990 r., stała się realnym gospodarzem jednostek terytorialnych w 
Polsce. Posiada potencjalnie najwięcej kompetencji (wiedzy o swoich mieszkań-
cach) oraz relatywnie najwięcej środków. 
Gminy są jednak bardzo różne. Możliwości samorządzenia w gminach miejskich, 
a szczególnie w wielkich miastach są nieporównanie większe niż gmin wiejskich 
czy miejsko-wiejskich. Wynika to z posiadanych zasobów własnych tak ludzkich, 
jak i finansowych. Gdy do tego dołączy się zastosowane w ostatnich latach prefe-
rencje dla rozwoju dużych miast, tzw. metropolii, to zrozumiałe stają się duże 
różnice nie tylko w warunkach życia w przekrojach terytorialnych i w zależności 
od wielkości miejscowości, ale także możliwości oddziaływania na kształtowanie 
tych warunków. Osiąganie przyjmowanej w planach UE minionej dekady znacz-
nej spójności terytorialnej i społecznej nie było w Polsce realne.”11 
Biorąc pod uwagę powyższą różnorodność i potencjał, należy przyjąć, że szcze-
gółowe rozwiązania w obszarze poziomu realizacji i zakresu działań w ramach 
gerontoprofilaktyki  nie będą jednakowe we wszystkich gminach. Aby ułatwić 
władzom lokalnym podjęcie decyzji o konieczności włączenia gerontoprofilaktyki 
do standardowych usług społecznych, autorka niniejszego opracowania przygo-
towała i zaprezentowała stosowne zestawienia i najistotniejsze rekomendacje, 
mające charakter pomocniczy i uzupełniający.  

                                                           
11

 S. Golinowska, Decentralizacja i Polityka Społeczna. W: Polityka Społeczna, nr 1, Warszawa 2015 
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Szczególną wartość stanowi dogłębna analiza w obszarze infrastruktury dla roz-
woju edukacji cyfrowej i instytucjonalnego wykorzystywania technologii cyfrowych 
w przyszłości. Obok usług i rozwiązań w obszarze gerontoprofilaktyki, polegają-
cych na bezpośrednim kontakcie odbiorców ze specjalistami i otoczeniem wspie-
rającym, niezbędne jest rozwijanie świadomości i przygotowywanie poszczegól-
nych instytucji do zastosowania coraz bardziej upowszechnianych form mobilnej 
opieki czy e-zdrowia. Wobec narastających ilościowo problemów, wynikających z 
demograficznego starzenia się społeczeństwa, nowoczesne technologie stanowić 
będą niezbędne uzupełnienie, a z czasem zastąpienie wielu dotychczasowych 
form interwencji w opiece zdrowotnej i szeroko rozumianej pomocy społecznej. 
Trzeba się wobec tego zgodzić z wnioskiem, że edukacja cyfrowa mieszkańców 
jest nie tylko potrzebą czy koniecznością, ale nabiera priorytetowego znaczenia 
(załącznik nr 1). 

 
VI. Podsumowanie 
 

Projekt MoGe – Modelowa Gerontoprofilaktyka na Wsi okazał się niezwykle 
przydatnym działaniem, służącym przede wszystkim seniorom – mieszkańcom 
mniejszych miejscowości i okolicznych wsi, głównie z powiatu piotrkowskiego 
województwa łódzkiego. 
W trakcie realizacji okazało się, że złożoność problematyki demograficznego sta-
rzenia się społeczności lokalnych powoduje konieczność holistycznego i interdy-
scyplinarnego spojrzenia na wyzwania społeczne. Dotyczy to przede wszystkim 
władz lokalnych i środowisk seniorskich. Zidentyfikowano kilka kluczowych ob-
szarów, w których należy podjąć pilne interwencje. Aby skuteczność i zasięg pro-
jektowanych zmian w realizacji polityki społecznej, w szczególności zalecanej 
gerontoprofilaktyki, były na zadowalającym poziomie, konieczna jest szeroka i 
dobrze skoordynowana współpraca.  

Rekomendowana i ogólnie opisana w niniejszej publikacji przykładowa „innowa-
cja społeczna” może stanowić inspirację dla przedstawicieli gmin czy powiatu. 
Należy oczywiście pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach lokalnych i moż-
liwościach organizacyjnych. 

Warto zastanowić się nad wykorzystaniem przedstawionych tu rekomendacji, a 
przede wszystkim nad wnioskami wynikającymi z opracowania konkretnych da-
nych, będących podstawowym źródłem wiedzy dla realizatorów działań. 

Poprzez szczegółową analizę tychże danych oraz opisanie spostrzeżeń wszyst-
kich ekspertów, specjalistów zaangażowanych w bezpośrednie spotkania z 
uczestnikami, możliwe jest podzielenie się unikalnym dorobkiem i doświadcze-
niem badawczym. Celem realizatorów projektu było bowiem także zainspirowanie 
lokalnych środowisk, aby podjęły działania zmierzające do wzmocnienia sieci 
wsparcia seniorów i ich profesjonalizacji, także poprzez wykorzystanie doświad-
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czeń i narzędzi, zastosowanych w projekcie MoGe. Aby ułatwić wybór odpowied-
nich działań, niezbędna jest pogłębiona analiza potrzeb i diagnoza, ocena zaso-
bów, potencjału każdej z gmin. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji 
wciąż jeszcze trwają spotkania, szkolenia i seminaria, dotyczące nowej formuły 
interdyscyplinarnych instytucji: Centra Usług Społecznych. Może to być dobra 
okazja, aby pomyśleć o utworzeniu takiego centrum w oparciu o nowoczesną 
koncepcję, innowacyjną pod względem organizacyjnym i kompetencyjnym. Pro-
gram tworzenia centrów zakłada kompleksowość świadczonych usług, które skie-
rowane będą do grup zagrożonych wykluczeniem. Ideą jest możliwość skorzy-
stania z pomocy dla całej rodziny – rozumieć to należy w taki sposób, że wspar-
cie bezpośrednie otrzyma osoba potrzebująca, a opiekunowie mogą liczyć na 
działania edukacyjne, szkoleniowe, pomoc organizacyjną i logistyczną. Ponieważ 
inicjatorem powstania takiego centrum powinien być samorząd, informacje za-
warte w tym opracowaniu mogą okazać się niezwykle przydatne.12  

Pamiętać należy jednak o jednej z istotniejszych uwag, sformułowanych we 
wcześniejszych fragmentach: współczesność oczekuje od nas odważnego pa-
trzenia w przyszłość i działań pionierskich, łamiących stereotypy, a jednocześnie 
bardzo profesjonalnych i skutecznych. Kluczowa jest dziś współpraca i łączenie 
energii oraz optymalne wykorzystywanie potencjału. Największym i najbardziej 
wartościowym potencjałem dla każdej gminy są jej mieszkańcy. 

Warto w nich inwestować! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/2941067-centra-uslug-spolecznych-mozliwosc-wspolnej-
realizacji-projektow-przez-organizacje-pozarzadowe-i-samorzady 



 
 

Projekt MoGe. Modelowa Gerontoprofilaktyka na Wsi jest współfinansowany  
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Realizatorzy: 
FUNDACJA 2035  tel 603 866 547 Biuro: Plac Wolności 2 Łódź 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego  tel. 691 700 058 

 
 

                                                                                                           
 
 

Załącznik nr 1 
 
 

MoGe. Modelowa Gerontoprofilaktyka na Wsi – Edukacja Cyfrowa 
 
Zespół edukatorów cyfrowych: Grażyna KONDRACIUK, Maria Magdalena POULAIN 
Liczba uczestników: 117/planowane 80 
Główne tematy prezentacji i porad: 

 portale informacyjne dla pacjentów MZ, NFZ i Departamentu Zdrowia UM  

 medycyna na odległość, świadczenia medyczne  

 nocna i świąteczna opieka zdrowotna  

 Konto ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) – zakładanie i funkcjonalności 

 bezpłatne leki dla 75+ oraz leki refundowane  

 interakcje leków, NFZ kolejki  

 przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe  
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REKOMENDACJE, UWAGI, SPOSTRZEŻENIA  
 

 CZARNOCIN 
 

MOSZCZENI-
CA 

 

LGOTA 
WIELKA 

GORZKOWICE SULEJÓW 

LICZBA UCZESTNIKÓW  
DORADZTW ZESPOŁU EDUKATO-
RÓW CYFROWYCH 
 

10 37 23 34 16 

DOSTĘPNOŚĆ DO 
INFORMACJI, E-USŁUG I ŚWIAD-
CZEŃ MEDYCZNYCH POPRZEZ IN-
TERNET 
(faktyczna dostępność Internetu na 
obszarze powiatu, gminy, wsi) 

Tak 
 
Zadowalający 
zasięg mobilne-
go Internetu 

Tak 
 
Zadowalający 
zasięg mobilne-
go Internetu 
 

Tak 
 
Bardzo słaby 
zasięg mobil-
nego Internetu 

Obecni                     
w Sulejowie 

Tak 
 
Słaby zasięg mo-
bilnego Internetu 

 
DLA CAŁOŚCI 
 

 
W miejscach realizacji projektu dostępność do Internetu była ograniczona, dostępność do 
Internetu za pośrednictwem mobilnych urządzeń słaba lub zadowalająca.  
 
Informacja dodatkowa: 
W instytucjach samorządowych (szkoły, ośrodki kultury) jest Wi-Fi, ale serwery są wyłączane 
na weekend lub niedostępne dla mieszkańców. Osoby współodpowiedzialne za działy IT nie 
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znają haseł dostępu. Pozytywny wyjątek: Lgota Wielka 
 

REKOMENDACJA ZWIĘKSZENIE i UŁATWIENIE DOSTĘPNOŚCI DO INTERNETU  
 
to warunek upowszechniania e-usług, w tym e-administracji oraz usług medycznych, opie-
kuńczych i profilaktycznych wśród pokolenia 60+ oraz wśród opiekunów osób starszych.  
To powinien być priorytet w działaniach związanych ze zwiększaniem cyfrowych kompe-
tencji mieszkańców gmin.  

ŚWIADOMOŚĆ  MOŻLIWOŚCI SKO-
RZYSTANIA Z INFORMACJI,  
E-USŁUG I ŚWIADCZEŃ MEDYCZ-
NYCH POPRZEZ INTERNET 
(wiedza osób 60+ o tym, że mogą 
korzystać z różnych form usług me-
dycznych, profilaktycznych, farma-
ceutycznych, świadczeń medycznych 
lub informacji o nich za pośrednic-
twem Internetu) 
 

1 uczestnik po-
siada konto ZIP 
i korzysta z nie-
go sporadycznie 
 
 
 
 
 
2 uczestników 
słyszało o takich 
możliwościach, 
ale z nich nie 
korzysta, nie 
rozumie ich 

1 uczestnik po-
siada konto ZIP, 
ale z niego nie 
korzysta, nie 
rozumie prak-
tycznego zasto-
sowania 
 
 
 
Rodziny 2 
uczestników 
posiadają konto 
ZIP i z niego 
korzystają  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiekunka 1 z 
uczestników 
wie o takich 
możliwościach, 
korzysta z nich 

Rodzina 1 
uczestnika ma 
konto ZIP i z 
niego korzysta 
 
 
 
 
 
 
33 uczestników 
wie o takich 
możliwościach, 
ale nie rozumie 
ich praktyczne-

Rodziny 2 
uczestników po-
siadają konto ZIP 
i z niego korzysta-
ją, ale oni sami 
nie rozumieją 
praktycznego 
zastosowania ZIP 
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praktycznego 
zastosowania 
 
7 uczestników 
nigdy nie słysza-
ło o możliwo-
ściach korzysta-
nia ze świadczeń 
medycznych za 
pośrednictwem 
Internetu i z 
informacji o 
nich  

 
 
 
 
34 uczestników 
nigdy nie sły-
szało o możli-
wościach korzy-
stania ze świad-
czeń medycz-
nych za pośred-
nictwem Inter-
netu i z infor-
macji o nich 

także w opiece 
nad osobą star-
szą 
 
20 uczestników 
nigdy nie sły-
szało o możli-
wościach ko-
rzystania ze 
świadczeń me-
dycznych za 
pośrednictwem 
Internetu i z 
informacji o 
nich 

go zastosowania 
i nie korzysta 

 
 
 
14 uczestników 
nigdy nie słyszało 
o możliwościach 
korzystania ze 
świadczeń me-
dycznych za po-
średnictwem In-
ternetu i z infor-
macji o nich 

PODSUMOWANIE DLA CAŁOŚCI 
 

Wśród 117 uczestników: 
75 osób nigdy nie słyszało o możliwościach korzystania ze świadczeń medycznych za po-
średnictwem Internetu i z informacji o nich 
34 uczestników (w tym 1 opiekun osoby starszej) wie o takich możliwościach, ale nie rozu-
mie ich praktycznego zastosowania i nie korzysta 
 
Konto ZIP: 
1 uczestnik posiada konto ZIP i z niego korzysta  
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1 uczestnik ma konto ZIP, ale nie korzysta, bo nie rozumie jego praktycznego zastosowania 
3 rodziny uczestników mają konto ZIP, ale nie zachęcają seniora do jego założenia i korzy-
stania  

REKOMENDACJA ZWIĘKSZENIE INFORMACJI na temat różnych form usług medycznych, profilaktycznych, 
farmaceutycznych, świadczeń medycznych za pośrednictwem Internetu, akcentowanie bez-
pośrednich korzyści wynikających z tego dla osób starszych i ich opiekunów 
 
 
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ:  
prostej i komunikatywnej, skierowanej do osób starszych i ich opiekunów 
Intensyfikacja ww. działań zwłaszcza wśród osób w przedziale wieku 50+  

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z CY-
FROWYCH MEDIÓW  
(rzeczywisty dostęp osób 60+ do 
sprzętu komputerowego lub innych 
cyfrowych mediów oraz Internetu) 
 

Tylko niektóre 
osoby mają 
sprzęt kompute-
rowy i Internet 

Tylko niektóre 
osoby mają 
sprzęt kompu-
terowy i Inter-
net 

Tylko niektóre 
osoby mają 
sprzęt kompu-
terowy i Inter-
net 

Tylko niektóre 
osoby mają 
sprzęt kompu-
terowy i Inter-
net 

Tylko niektóre 
osoby mają sprzęt 
komputerowy i 
Internet 

PODSUMOWANIE DLA CAŁOŚCI 17 osób 60+ deklarowało, że ma w domu sprzęt komputerowy i stały dostęp do Internetu 
 

REKOMENDACJA SYSTEMATYCZNE UŁATWIANIE OSOBOM 60+ DOSTĘPU  
DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU 
 (biblioteka, urząd gminy), rozwój takich usług, zachęcanie do korzystania i zakupu, delikatna 
perswazja wskazująca na praktyczne korzyści wynikające z posiadania komputera, laptopa, 
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tabletu czy smartfona i korzystania z nich, współpraca z rodzinami  

UMIEJĘTNOŚĆ SKORZYSTANIA Z 
CYFROWYCH MEDIÓW 
(poziom kompetencji cyfrowych 
uczestników projektu wg skali 
- poziom 0 (brak umiejętności) 
- poziom 1 podstawowy  
(znajomość od jednej do kilkunastu 
funkcjonalności typu wyszukanie 
informacji, Skype, podstawy edytor 
tekstu) 
- poziom 2  zadowalający  
(na użytek własny, umiejętność ko-
rzystania z poczty e-mail wraz z wy-
syłaniem załączników, samodzielne 
wyszukiwanie informacji i docieranie 
do nich, samodzielne przeszukiwa-
nie Internetu, obecność na porta-
lach społecznościowych) 
- poziom 3 zaawansowany – biegłe, 
stale doskonalone kompetencje 
cyfrowe 

Ocena globalna 
grupy: 
Poziom 1 pod-
stawowy  
(znajomość od 
jednej do kilku-
nastu funkcjo-
nalności typu 
wyszukanie in-
formacji, Skype, 
podstawy edy-
tor tekstu) 
 
 
3 osoby samo-
dzielnie obsłu-
giwały kompu-
ter, zarejestro-
wały się na kon-
cie ZIP, wypeł-
niały formularze 
Interakcji leków 

Ocena globalna 
grupy: 
Poziom 1 pod-
stawowy  
(znajomość od 
jednej do kilku-
nastu funkcjo-
nalności typu 
wyszukanie in-
formacji, Skype, 
podstawy edy-
tor tekstu)  
 
2 osoby samo-
dzielnie obsłu-
giwały kompu-
ter, zarejestro-
wały się na kon-
cie ZIP, wypeł-
niały formularze 
Interakcji leków 

Ocena globalna 
grupy: 
Poziom 0  
(brak umiejęt-
ności) 

Ocena globalna 
grupy: 
Poziom 0  
(brak umiejęt-
ności) 

Ocena globalna 
grupy: 
Poziom 0  
(brak umiejętno-
ści) 
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1 osoba posia-
dała kompeten-
cje cyfrowe na  
poziomie 2 za-
dowalającym  

PODSUMOWANIE DLA CAŁOŚCI Poziom kompetencji cyfrowych uczestników projektu, osób 60+, jest bardzo niski: 
2 procent potrafi samodzielnie korzystać z komputera w zakresie podstawowym,  
98 procent nie posiada żadnych kompetencji cyfrowych  
 

REKOMENDACJA POPULARYZACJA WŚRÓD POKOLENIA 50+, 60+,70+, 80+ EDUKACJI CYFROWEJ  
prowadzonej przez edukatorów z doświadczeniem w pracy z osobami starszymi, zwłaszcza 
na poziomie 0, najlepiej w konsultacji z gerontologiem, np. z Polskim Towarzystwem Geron-
tologicznym 
 
TWORZENIE PRZYJAZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH WARUNKÓW EDUKACJI CYFROWEJ  
(łatwo dostępne miejsca bez barier, z uwzględnieniem specyfiki odbiorcy i jego ograniczeń) 

ZAINTERESOWANIE KORZYSTA-
NIEM 
 

5 osób zareje-
strowało się na 
koncie ZIP 
 
 
10 osób pozna-

3 osoby zareje-
strowały się na 
koncie ZIP 
 
 
37 osób pozna-

 
 
 
 
 
20 osób pozna-

 
 
 
 
 
34 osoby po-

 
 
 
 
 
16 osób poznało 
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ło i skorzystało 
z funkcji Inte-
rakcje leków   
 
 
 
 
 
 
 
10 osób skorzy-
stało z funkcji  
wyszukiwania 
informacji o 
kolejkach do 
specjalisty 
 

ło funkcję Inte-
rakcje leków 
 
 
15 osób skorzy-
stało z funkcji  
Interakcje leków 
 
 
 
20 osób skorzy-
stało z funkcji  
wyszukiwania 
informacji o 
kolejkach do 
specjalisty 

ło funkcję Inte-
rakcje leków 
 
 
10 osób sko-
rzystało z funk-
cji Interakcje 
leków  
 
 
10 osób sko-
rzystało z funk-
cji  wyszukiwa-
nia informacji o 
kolejkach do 
specjalisty 

znały funkcję  
Interakcje leków 
 
 
15 osób skorzy-
stało z funkcji  
Interakcje leków  
 
 
 
15 osób skorzy-
stało z funkcji  
wyszukiwania 
informacji o 
kolejkach do 
specjalisty 

funkcję Interakcje 
leków 
 
 
10 osób skorzy-
stało z funkcji  
Interakcje leków  
 
 
 
10 osób skorzy-
stało z funkcji  
wyszukiwania 
informacji o ko-
lejkach do specja-
listy 

PODSUMOWANIE DLA CAŁOŚCI Przed spotkaniem 2 procent deklarowało chęć zwiększenia swoich kompetencji cyfrowych 
Po spotkaniu 52 procent deklarowało chęć zwiększenia swoich kompetencji cyfrowych 
Liczba wzrastała wraz z udziałem w poszczególnych doradztwach/poradach (najbardziej po 
wizycie u gerontologa i psychogeriatry) 
 

 117 osób poznało funkcjonalności konta ZIP, ponad 80 procent deklarowało chęć zało-
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żenia konta ZIP 

 8 osób wykonało podczas spotkania pierwszy krok (tworzenie konta) do rejestracji  

 117 osób poznało funkcjonalności portalu MZ dla pacjenta: Interakcje leków 

 60 osób skorzystało z funkcji Interakcje leków  

 65 osób skorzystało z funkcji wyszukiwania informacji o kolejkach do specjalisty 
 

REKOMENDACJA TWORZENIE PRZYJAZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH WARUNKÓW EDUKACJI CYFROWEJ  
(łatwo dostępne miejsca bez barier, z uwzględnieniem specyfiki odbiorcy i jego ograniczeń) 
 
STAŁE WSKAZYWANIE NA KORZYSCI PRAKTYCZNE  
płynące z funkcjonalności portali internetowych dotyczących zdrowia i profilaktyki zdrowot-
nej, stała edukacja cyfrowa i umożliwienie konsultacji i opieka edukacyjna dla osób 60+  
Współpraca z gerontologiem, popularyzowanie wiedzy gerontologicznej 
 

OBSZARY LOKALNYCH DEFICYTÓW, 
BARIERY 
 
 

Zbyt mała liczba  
miejsc z kompu-
terami i dostęp-
nym bezpłat-
nym Internetem 
 
Zbyt mała liczba  
profesjonalnych 
edukatorów 

Zbyt mała liczba  
miejsc z kompu-
terami i dostęp-
nym bezpłat-
nym Internetem 
 
Zbyt mała liczba  
profesjonalnych 
edukatorów 

Zbyt mała licz-
ba miejsc z 
komputerami i 
dostępnym 
bezpłatnym 
Internetem 
Zbyt mała licz-
ba  profesjo-
nalnych eduka-

Zbyt mała liczba  
miejsc z kompu-
terami i dostęp-
nym bezpłat-
nym Internetem 
 
Zbyt mała liczba  
profesjonalnych 
edukatorów 

Zbyt mała liczba  
miejsc z kompu-
terami i dostęp-
nym bezpłatnym 
Internetem 
 
Zbyt mała liczba  
profesjonalnych 
edukatorów cy-
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cyfrowych osób 
starszych (z 
przygotowa-
niem gerontolo-
gicznym lub pod 
opieką metodo-
logiczną geron-
tologa), którzy 
pomogą w wy-
chodzeniu z 
wykluczenia 
cyfrowego 
 
 
 
Niski poziom 
zaufania spo-
łecznego, słaba 
sieć samopomo-
cy, np. eduka-
cyjnej 
 
 

cyfrowych osób 
starszych (z 
przygotowa-
niem geronto-
logicznym lub 
pod opieką me-
todologiczną 
gerontologa), 
którzy pomogą 
w wychodzeniu 
z wykluczenia 
cyfrowego 
 
 
 
Słaba sieć sa-
mopomocy, np. 
edukacyjnej 
 
 
 
 
 

torów cyfro-
wych osób 
starszych (z 
przygotowa-
niem geronto-
logicznym lub 
pod opieką 
metodolo-
giczną geronto-
loga), którzy 
pomogą w wy-
chodzeniu z 
wykluczenia 
cyfrowego. 
 
Słaba sieć sa-
mopomocy, np. 
edukacyjnej 
 
 
 
 
 

cyfrowych osób 
starszych (z 
przygotowa-
niem geronto-
logicznym lub 
pod opieką me-
todologiczną 
gerontologa), 
którzy pomogą 
w wychodzeniu 
z wykluczenia 
cyfrowego  
 
 
 
Słaba sieć sa-
mopomocy, np. 
edukacyjnej 
 
 
 
 
 

frowych osób 
starszych (z przy-
gotowaniem ge-
rontologicznym 
lub pod opieką 
metodologiczną 
gerontologa), 
którzy pomogą w 
wychodzeniu z 
wykluczenia cy-
frowego 
 
 
 
 
Niski poziom za-
ufania społeczne-
go, słaba sieć sa-
mopomocy, np. 
edukacyjnej 
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Infrastruktura Infrastruktura Infrastruktura Infrastruktura Infrastruktura 

 
REKOMENDACJA 

 
ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC z komputerami dla osób 60+, dostępnym bezpłatnym Interne-
tem oraz wsparciem edukacyjnym  
 
POPRAWA INFRASTRUKTURY 
 
BUDOWA I WZMACNIANIE lokalnej samopomocowej sieci wsparcia 

 
 
 


